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Protokoll 

1. Öppnande och fastställande av dagordning 

Per öppnar ordinarie styrelsemöte och hälsar alla välkomna. 

2. Föregående protokoll: Justeras enligt följande: 

C: Utbildning av traversförare sker om möjligt under augusti. 

D: Kvarstår till åtgärd och policy klar.  

J: Kollas upp och åtgärdas. 

 

3. Nya ärenden: 

a. Habobryggan: Ytterligare någon entreprenör kommer och tittar på projektet före semestern och 

lämnar offert. Planen är att starta spontjobbet november 2018. Håkan/Petter/Lasse 

b. GDPR: Vi tar fram en policy för vilka uppgifter vi sparar och varför. En enklare utbildning för styrelse 

och arbetsråd tas fram och genomförs efter semester. Conny/Ulrika/arbetsråden 

c. Mastkranen: En mastkransgrupp bildas med Petter/Per och några till. Dessa tittar på hur vi kan 

förbättra/förenkla av- och på-mastning i hamnen. 

d. Beslutsloggen ska användas. Se över så vi kan hantera filen digitalt med rulllister och filter. Alla ser över 

i vilken status vi vill sätta de aktiviteter som idag finns i loggen. Lasse 

e. Samverkan övriga föreningar: Inget att rapportera. Helena tittar på ett ev. Hamnens dag i Domsand 

2019, Martin håller i fiskedelen. Fler folk behövs för att kunna genomföra. Ang aktiv tillsammans med JSS 

och GBK är Björn Sterner(GBK) och Per Gemheden(JSS) lämpliga kontaktpersoner. 

f. Arrangemang Jönköpingsmarknad: se e. 

g. Belysning runt klubbhusbryggan. Offer på 13160 kr + moms har kommit. Beslut att köpa detta. 

h. Bjuda in VMCK till augustimötet. Lasse 

i. Bjuda in valberedningen till augustimötet. Per 

 

4. Ekonomi: 

Föreningens ekonomi är mycket god. Conny är registrerad hos bolagsverket som kassör samt hos banken. 

Kommande möten redovisas våra saldon muntligt. 

Conny ser över om vi kan ha en enklare faktura för bryggplatsavgift som inte skiljer på bryggavgift och y-

bommar. 



 

 

5. Inkomna skrivelser: 

Inget. 

6. Övriga frågor: 

h. Joakim Klevholmen behöver en kompanjon till fastighetsarbetsrådet. Björn får i uppdrag att i vårt 

medlemsregister titta på vilka som har bygg eller fastighets arbete som yrke. 

i. Ge uppdrag till björn att meddela bryggplatsinnehavare att y-bommar ska läggas i sjön. Ta fram policy 

som anger när bommar ska vara sjösatta. 

j. Till 2019 köp in skyltar(grön/röd) som markerar om bryggplatsen är ledig för ankommande gäster. 

Register hålls av kansliet som meddelar hamnvakt. Denna fråga ska informeras om på årsmöte 2019. 

k. Uppdrag till kansliet att uppdatera medlemsregister med våra medlemmars yrkesarbete för att lättare 

placera in folk i rätt arbetsråd. 

l. Martin tar fram underlag på väderstation, funktion och kostnad. 

m. Hemsidan behöver SSL(säkerhet), Richard löser detta. 

7. Nästa möte:  

20/8 2018, agenda för hösten tas fram. Lasse/Per 

8. Avslutning: 

Per tackade för visat intresse och önskade en trevlig sommar till alla. 

 

 

Per Nordh    Lars Malmqvist 

Ordförande   Sekreterare 


